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Abstract— Unipept is an online platform for metaproteomics data anal-
ysis. Recently, it was extended with a pipeline to analyse metagenomics
datasets. We present several improvements to this pipeline to enhance the
precision and sensitivity of the biodiversity analysis. These changes caused
a gain in precision from 73.7% to 98.2% and in sensitivity from 15.0% to
33.0% for a certain benchmark dataset
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I. INTRODUCTION

To be able to analyse a proteomics dataset, Unipept [5, 4, 6]
keeps track of a database with all tryptic peptides that appear in
the UniProtKB protein database [1]. For each of these peptides, a
taxonomic identifier is assigned. For a given peptide, this is done
by taking the lowest common ancestor (LCA) in the tree of life of
all organisms that have a protein that contains that peptide. This
way, one can perform a fast biodiversity analysis on a proteomics
dataset.

A metagenomics dataset on the other hand contains DNA
reads, but we can just as well perform a similar analysis on it
using Unipept by first converting it to a metaproteomics problem.
Using a gene predictor like FragGeneScanPlus [3], we can pre-
dict open reading frames and convert the DNA reads to amino
acid sequences. We then split the predicted protein fragments
into tryptic peptides and query the LCA of each of these pep-
tides. Finally, we combine these LCAs into a single taxonomic
identification for the original read by using a variant of LCA,
which we call LCA*. LCA* behaves much like LCA, but will
never choose a taxon that is on the path to the root of another
taxon. This ensures that the identification remains as specific as
possible.

II. ENHANCING PRECISION: LCA FILTERING

When using the pipeline, we noticed that a lot of incorrect
identifications were made. The culprit was found to be a sam-
pling bias in UniProtKB, the protein reference database used by
Unipept. When a given organism is sequenced more often than
another organism, it is highly probable that more peptides will
have it as its LCA. As a consequence, when we query an inher-
ently wrong peptide in our dataset (e.g. due to a read error), it
is more likely that the LCA is a commonly sequenced organism.
When many such erroneous identifications are made through-
out all reads, it is possible that the pipeline unjustly reports the
presence of an absent organism. For a benchmark dataset contain-
ing simulated reads for four different genomes, present species
Shigella dysenteriae was found in 50 882 reads and the absent
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but commonly sequenced species Salmonella enterica was found
in 8 557 reads.

In order to improve the precision, we decided to use a machine
learning approach. Having a dataset with simulated reads, we
can opt for a supervised learning technique. We annotated each
peptide with (1) the degree to which it is correct or incorrect,
(2) its length, (3) whether it ends in K or R, and (4) for each
of the twenty amino acids separately whether, where and how
much that acid occurs in it. After a feature selection step only
the length and for each amino acid the fraction in which it occurs
in a peptide were kept. (We also keep the correctness of course
as this is our label.) A random forest was trained with these data
and used this model as a filter between the LCA and LCA* steps.

The filtered index was validated on a separate dataset which
was used as the test set of another metagenomics tool, called
Kraken [7]. In comparison with the pipeline without filtering, the
precision rose from 73.7% to 96.1% while only insignificantly
dropping in sensitivity from 15.0% to 14.8%.

III. ENHANCING SENSITIVITY: K-MER INDEX

So far we only focused on enhancing the precision, while
ignoring the rather low sensitivity. The first thing to note is that
the low sensitivity is mainly due to the tryptic digest. For a
benchmark dataset with a read length of 100 bp, we didn’t find a
single ORF for 11,1% of the reads. For another 21.3% no peptide
was found in the Unipept database. Yet another 30.1% doesn’t
have a identification on genus level. This means that only at most
37.4% can be identified if a tryptic digest with exact matching is
being used. Also note that, due to the use of exact matching, the
25.0% where only a single peptide was found is prone to errors.

To remedy this shortcoming, we introduced k-mers instead of
tryptic peptides. K-mers are subsequences of a fixed length k.
As can be seen in Figures 1 and 2, we also no longer split the
protein, but rather take all possible, overlapping subsequences.
This means there is a lot more data per read and should also
better correct for possible read errors. The fixed length doesn’t
have the problem of sometimes being too short (which we had
to filter when using tryptic peptides) neither of being too long
which would be too specific to match with the reference database.
Using tryptic peptides was necessary for the analysis of metapro-
teomics datasets, but this is no longer a necessity when handling
metagenomics datasets.

We needed a mapping data structure that stores string keys
efficiently, can be queried at high speed and should be built in
a reasonable amount of time. The Rust library fst [2] which
implements a finite state transducer meets these criteria. While a
prefix tree will merge common prefixes between keys, an FST
can also merge common infixes and suffixes. This makes the



Fig. 1: Tryptic digest

Fig. 2: K-mer digest for k = 8

compression factor of the same order of magnitude as that of
gzip.

As we validated the pipeline with a 7-mer, 8-mer and 9-mer
index in that order, we noticed results getting better and better.
We finally settled for the 9-mer-index which contains about 7
billion 9-mers (in comparison to 648 million tryptic peptides).
Even so, it is only 63 GB in size and is constructed from a plain
text file in 1 hour and 38 minutes. By using this index, we
elevated the sensitivity from 13.9% to 29.6% at the genus level.
The precision took a drop from 86.7% to 76.4% compared to the
pipeline with tryptic peptides.

We noticed that we can boost the sensitivity further by using
another way of aggregating the LCAs. LCA will find a consensus
of all LCAs. In case of erroneous LCAs, it will give an aggre-
gation that is too generic. Maximal root-to-leaf (MRL) is an
alternative aggregation strategy where in the restricted subtree
of LCAs the leaf with the most hits on all nodes of the path
to the root is chosen. By using this method, we increased the
sensitivity on genus level from 29.6% to 48.8% while only losing
in precision from 76.4% to 74.1%.

However, using the tryptic peptide pipeline we reached a
higher precision when we applied the machine learning filter.
After some research, it was found that reads where the consensus
taxon was chosen based on only one or two LCAs, were con-
sistently wrong. This gives rise to a simple filtering algorithm:
simply ignoring all LCAs which only occur once or twice in a
read. This alone let the precision increase from 74.1% to 94.3%
while only slightly dropping in sensitivity from 48.8% to 46.1%.

Finally, we tested this on a separate dataset, namely the one
from Kraken that was also used as test set for the machine learn-
ing filtering. We saw that there was an improvement from 73.7%
to 98.2% in precision and from 15.0% to 33.0% in sensitivity
compared to the original pipeline. It is also better than the tryptic
peptide pipeline with filtering, which had a precision of 96.1%
and a sensitivity of 14.8%.
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1
Inleiding

1.1 Unipept voor metaproteomics

In deze thesis stellen we enkele uitbreidingen aan Unipept voor. In deze sectie
en de volgende zal worden uitgelegd wat Unipept precies is en op welke manier
het gebruikt kan worden voor metaproteomics en metagenomics.

Proteomics is de studie van eiwitten, meer specifiek van hun structuur en functie.
Een eiwit is een sequentie van twintig mogelijke aminozuren, waarbij elk van deze
aminozuren doorgaans wordt voorgesteld door een letter in het alfabet. Een van
de mogelijke analysetechnieken om de structuur te achterhalen – te sequeneren – is
door gebruik te maken van massaspectrometrie. Omdat deze methode geen lange
sequenties kan onderzoeken, worden de eiwitten eerst opgesplitst aan de hand
van een enzym. Een van de meest gebruikte enzymen is trypsine (Vandermarliere,
Mueller, en Martens, 2013), dat op een eenduidige manier het eiwit opsplitst
in kleinere peptiden: een splitsing wordt gemaakt na een voorkomen van het
aminozuur lysine (K) of arginine (R), behalve wanneer deze gevolgd wordt door
proline (P). Vervolgens worden één of meerdere spectrometriestappen uitgevoerd
om uiteindelijk een lijst van massaspectra van peptiden te bekomen. Deze spectra
worden door middel van zoekmachines zoals Sequest (Eng, McCormack, en
Yates, 1994) omgezet naar een lijst van peptiden. Als de splitsing met trypsine
gebeurde, worden deze peptiden tryptische peptiden genoemd.

In tegenstelling tot standaard proteomics, worden in metaproteomics de eiwitten
uit een omgevingsstaal onderzocht, zoals een bodemstaal of een zeewaterstaal.

1



2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING

Deze stalen kunnen meerdere organismen bevatten en dus ook eiwitten van
meerdere organismen.

Unipept (Mesuere e.a., 2012, Mesuere e.a. (2015), Mesuere e.a. (2016)) is
een framework ontwikkeld aan de vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informa-
tica en Statistiek van de Universiteit Gent met als oorspronkelijke doel om
metaproteomics-datasets te analyseren, meer specifiek voor biodiversiteitsana-
lyse. Een metaproteomics-dataset bestaat uit een verzameling van peptiden die
werden teruggevonden in het staal. Unipept kan onder andere van de gevonden
peptiden bepalen van welke eiwitten en organismen deze afkomstig zijn. Uni-
pept bestaat enerzijds uit een gebruiksvriendelijke webapplicatie met API en
anderzijds uit een verzameling aan command line interface tools om de pipeline
te automatiseren of aan te passen.

De Unipept Metaproteomics Analysis Pipeline werkt als volgt: van alle peptiden
wordt opgezocht in welke gekende eiwitten deze voorkomen. Als referentiedata-
bank voor eiwitten wordt UniProtKB (The UniProt Consortium, 2015) gebruikt,
een maandelijks geüpdatete publieke databank met meer dan 60 miljoen eiwitten.
Vervolgens zal geprobeerd worden om de peptiden taxonomisch te identificeren.
Voor alle eiwitten in onze referentiedatabank is namelijk het organisme gegeven
waarin deze voorkwam. Voor elke peptide kan dus via de gevonden eiwitten een
lijst van organismen opgesteld worden. Deze organismen worden vervolgens geag-
gregeerd tot een enkele consensus-identificatie door de lowest common ancestor
(LCA) te nemen in de taxonomische tree of life. De LCA van een verzameling
toppen is de de diepste top in de boom die een voorouder is van elk van de
toppen in T . Figuur 1.1 illustreert deze methode.

1.2 Unipept voor metagenomics

Unipept kan niet alleen gebruikt worden voor metaproteomics, maar ook voor
metagenomics. Het metagenomics-probleem wordt hiervoor eerst omgezet in
een metaproteomics-probleem. Hierop kan de Unipept Metaproteomics Analysis
Pipeline uitgevoerd zoals hierboven beschreven. De bekomen resultaten kunnen
daarna worden geaggregeerd om een metagenomics-resultaat te bekomen. In
wat volgt leggen we kort uit wat metagenomics is en hoe Unipept hier precies
mee omgaat.

Genomics is de studie van genomen, het genetisch materiaal van organismen. Een
genoom bestaat uit DNA (en RNA). Sommige delen van het genoom, genaamd
genen, vormen de codering voor eiwitten; de andere delen worden noncoding
DNA genoemd. Net als de relatie tussen proteomics en metaproteomics, is
metagenomics de studie van de genomen in een omgevingsstaal. De vraag wordt
onder andere gesteld welke organismen allemaal in dit staal voorkomen.

Metagenomics is te onderscheiden in twee categorieën: targeted metagenomics en
shotgun metagenomics. In het eerste geval wordt een specifiek stuk DNA/RNA
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Figuur 1.1: Voorbeeld van een LCA-aggregatie. De gele toppen stellen de te
aggregeren taxa voor. De blauw omcirkelde top is de lowest common ancestor
en dus het gekozen consensustaxon.

gesequeneerd om bacteriën te kunnen identificeren. Bij shotgun metagenomics
worden heel veel, korte stukjes DNA gesequeneerd van over heel het metagenoom.

Unipept kan ook met dergelijke shotgun-metagenomics-datasets omgaan door
middel van de recent ontwikkelde (en nog experimentele) Unipept Metagenomics
Pipeline. Deze gaat als volgt te werk.

In een eerste stap worden (partiële) genen voorspeld in de DNA-reads. De
DNA-sequenties worden hierbij omgezet in aminozuursequenties. Voor deze stap
wordt een genpredictor gebruikt, zoals FragGeneScan (Rho, Tang, en Ye, 2010)
of FragGeneScan-Plus (Kim e.a., 2015). Deze hebben als voordeel dat ze beter
dan andere genpredictoren partiële genen kunnen voorspellen.

Als tweede stap worden deze eiwitsequenties in silico opgesplitst in tryptische
peptiden. Door het voorspelbaar gedrag van trypsine kunnen we dit simuleren
met een even eenvoudige reguliere expressie.

Als derde stap wordt de gebruikelijke Unipept Metaproteomics Analysis Pipe-
line uitgevoerd om voor elk van de peptiden een taxonomische identificatie te
verkrijgen.

Als laatste stap worden alle identificaties van dezelfde read geaggregeerd tot een
enkele identificatie per read. In tegenstelling tot het metaproteomics-geval is
het hier geen goed idee om gewoonweg het LCA-algoritme toe te passen. Als we
bijvoorbeeld twee taxonomische identificaties hebben die op hetzelfde pad liggen
in de tree of life, dan willen we de meest specifieke, terwijl het LCA-algoritme
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de minst specifieke zou geven. Hiervoor werd een aangepaste versie ontwikkeld
die we vanwege zijn verwantschap LCA* noemen (Naessens, 2015). De LCA
wordt genomen van alle taxa die niet op het pad naar de wortel liggen van een
ander taxon. Op die manier worden minder specifieke identificaties genegeerd
als ze reeds omvat zijn in een specifiekere identificatie. Figuur 1.2 illustreert
deze aggregatiemethode.

Figuur 1.2: Voorbeeld van een LCA*-aggregatie. De gele toppen stellen de te
aggregeren taxa voor. De blauw omcirkelde top is de gekozen consensustaxon.

1.3 Pipeline op ITG-dataset

In een samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG),
hadden we beschikking over een gesimuleerde dataset. Deze dataset bevat 9
miljoen paired-end reads met een eerder korte lengte van 100 basenparen (bp),
evenredig afkomstig uit 4 genomen. Deze genomen werden gekozen uit verschil-
lende rijken om te onderzoeken of Unipept elk ervan even goed kan identificeren:
twee bacteriën, Escherichia coli en Shigella dysenteria, een eencellige die ma-
laria kan verwekken bij mensen, Plasmodium falciparum, en een virus, Human
immunodeficiency virus (HIV).

Bij de genpredictiestap werden in 88,9% van de reads open reading frames
(ORF’s) gevonden. Een ORF is een deel van een DNA-sequentie die potentieel
deel uitmaakt van een gen. Per ORF werden er gemiddeld vier tryptische
peptiden gevonden. Vervolgens werd hiervan de door Unipept voorberekende
LCA van elk van deze peptiden opgevraagd. 59,0% van de peptiden werd niet
teruggevonden en 21,7% werd als “organisme” geïdentificeerd. Tabel 1.1 toont de
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15 meest voorkomende taxa die we bekwamen wanneer we daarna de LCA*-stap
uitvoerden. In Figuur A.1 in bijlage is een boomvoorstelling van de gevonden
taxa te zien.

Tabel 1.1: 15 meest voorkomende taxa die opgepikt werden door
de Unipept Metagenomics Pipeline uit de ITG-dataset.

Taxon Aantal reads
organisme 2 215 491
Lentivirus (genus) 923 436
Plasmodium falciparum (soort) 566 231
Plasmodium (Laverania) (subgenus) 545 759
Enterobacteriaceae (familie) 386 457
Bacteria (domein) 202 759
Eukaryota (domein) 191 928
Human immunodeficiency virus (soort) 164 631
Escherichia coli (soort) 84 295
Plasmodium (genus) 81 238
Shigella dysenteriae (soort) 50 065
Retroviridae (familie) 43 380
Simian-Human immunodeficiency virus (soort) 31 975
Proteobacteria (fylum) 28 938
Gammaproteobacteria (klasse) 28 122

Om te zien of de vier soorten werden opgepikt, beperkten we ons enkel tot
soorten en lagere taxonomische rangen. Dit resulteerde in Tabel 1.2.

Tabel 1.2: 10 meest voorkomende (onder-)soorten die opgepikt
werden door de Unipept Metagenomics Pipeline uit de ITG-dataset.

(Onder-)soort Aantal reads
Plasmodium falciparum 566 231
Human immunodeficiency virus 164 631
Escherichia coli 84 295
Shigella dysenteriae 50 065
Simian-Human immunodeficiency virus 31 975
Simian immunodeficiency virus 15 458
Salmonella enterica subsp. enterica (ondersoort) 8 594
Shigella flexneri 5 320
Arundo donax 5 190
Reticulomyxa filosa 4 996

We merken al dat de vier meest gevonden soorten exact de aanwezige soorten
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zijn. Simian-Human immunodeficiency virus en Simian immunodeficiency virus
zijn nauw verwant aan het aanwezige Human immunodeficiency virus, en Shigella
flexneri valt binnen hetzelfde genus als Shigella dysenteriae. De andere soorten
in deze tabel hebben geen dichte verwantschap met een aanwezig organisme.



2
Filteren van peptiden met fout-positieve

identificatie

Bij de evaluatie van de nauwkeurigheid van de Unipept Metagenomics Pipeline
op de ITG-dataset, viel ons in het vorig hoofdstuk op dat er enkel incorrecte
identificaties tussen de resultaten zitten. Een van de hoofdredenen waarom
dergelijke identificaties opduiken, is omdat deze voor sommige soorten rijkelijk
voorkomen in UniProt (cfr. infra). Zoals op het ITG-staal te zien was, kan er
hierdoor een onduidelijke contaminatie van correcte en incorrecte identificaties
ontstaan.

Deze observatie zorgde voor de hypothese dat er klassen aan peptiden zijn die
systematisch minder betrouwbare identificaties teweeg brengen. Zo merkten
we op dat de identificatie accurater wordt wanneer peptiden van lengte vijf
genegeerd worden. Bijgevolg zou de vraag kunnen gesteld worden of er nog
andere soorten peptiden hetzelfde effect hebben. Een machine learning aanpak
leek hierbij aangewezen; bij voorkeur een beslissingsboom vanwege zijn eenvou-
dige interpretatie. Vanaf hier noemen we peptiden “correct” als ze een juiste
taxonomische identificatie (of een ouder ervan in de boom des levens) tot gevolg
hebben na identificatie met de Unipept Metagenomics Pipeline.

7
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2.1 Sampling bias

Niet alle genomen zijn even vaak gesequeneerd. In de databank van UniProt
zorgen de 20 meest gesequeneerde genomen voor 6,6% van alle data. Onder de
meest voorkomende soorten vonden we o.a. Arundo donax, Escherichia coli en
Salmonella enterica. Deze zelfde soorten kwamen we ook (foutief) tegen na het
uitvoeren van de Unipept Metagenomics Pipeline.

Aangezien deze soorten vaker gesequeneerd werden, zijn er dus ook meer peptiden
die bij deze soort horen. De kans dat pept2lca-stap van Unipept, de stap die
een peptide taxonomisch identificeert, een van deze soorten teruggeeft is dus
licht verhoogd. Wanneer we deze waarden uiteindelijk aggregeren voor een
metagenomics sample, kan dit foutief aantal voorkomens in de buurt komen
van het echte aantal voorkomens van een soort. In de ITG-dataset vonden we
bijvoorbeeld Salmonella enterica subsp. enterica 8 557 maal foutief terug en
vonden we de minst gevonden soort, Shigella dysenteriae, 50 882 maal terug. Er
is nog steeds een grootteorde verschil tussen beide, maar dit was een sample met
weinig verschillende soorten en een aanzienlijk aantal reads per soort, waardoor
de grens tussen de aanwezige en afwezige soorten duidelijk onderscheidbaar is.

Stel dat we aannemen dat een read meer kans heeft om correct identificerende
peptiden te bevatten dan incorrect identificerende. Dan zou men de hypothese
kunnen stellen dat er vaker meer correcte peptiden voorkomen per read dan
incorrecte. Dit geeft aanleiding tot een simpel algoritme om de foutieve peptiden
te filteren: negeer alle peptiden die maar éénmaal in een read voorkomen.

We onderzochten dit dan ook, maar vonden dat er tussen de correcte en incorrecte
peptiden geen significant verschil was in hoe frequent deze voorkomen per read.
Zo had Shigella dysenteriae tussen de 1 en 4 peptiden per read en had Salmonella
enterica tussen de 1 en 3 peptiden per read. De korte readlengte van dit staal
heeft hier waarschijnlijk een invloed op.

Onder de statistieken van UniProt (EMBL-EBI, 2016) zijn nog enkele andere
biases te vinden, die mogelijks eveneens tot een bias in Unipept zouden kunnen
leiden. Zo werden bacteriën bijvoorbeeld aanzienlijk meer gesequeneerd dan de
andere domeinen. Bemerk ook dat het aantal eiwitten van een plant gemiddeld
veel hoger ligt dan bij een virus, wat evenzeer voor scheeftrekkingen zou kunnen
zorgen.

2.2 Methodiek

2.2.1 Naïeve oplossing

Na een snelle inwerking in de Python-frameworks Pandas en scikit-learn pro-
beerden we een beslissingsboom te maken met enkele eenvoudige features van
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peptiden zoals de lengte, en het al dan niet eindigen op lysine of arginine. Fi-
guur 2.1 visualiseert deze beslissingsboom. Voor elke top is de Gini-coëfficiënt,
het aantal samples van de trainingset die aan dat pad voldoet en de verdeling
daarvan qua correctheid gegeven. De Gini-coëfficiënt is een maat van onge-
lijkheid in een verdeling: 0 betekent perfecte gelijkheid en 1 betekent perfecte
ongelijkheid. In een beslissingsboom wensen we dus coëfficiënten dicht bij 0.

We merkten ten eerste al dat de primerende beslissingstoppen een onderscheid
maakten op basis van lengte. Kleinere peptiden werden als incorrect geïden-
tificeerd. Dit lag dus in de lijn van de verwachting. Ten tweede zagen we
dat deze beslissingsboom een bias vertoonde tegenover de correcte peptiden;
er zijn meer dan vijf keer zoveel correcte als incorrecte. Ten derde bleef deze
beslissingsboom tot op diepte vijf nog steeds een hoge entropiewaarde behouden
(en er kon dus geen al te zekere beslissingen nemen). In een tweede poging werd
er gestructureerder te werk gegaan en werden deze problemen tevens opgelost.

2.2.2 Feature extraction

Als eerste stap werden per peptide zoveel mogelijk kenmerken geëxtraheerd. Als
tweede stap werden de meest relevant features overgehouden met als doel een
simpel en computationeel haalbaar model op te bouwen dat ook robuust is tegen
overfitting. Als laatste werd ook een deelverzameling van de dataset geselecteerd
waar er ongeveer evenveel correcte als incorrecte peptiden in aanwezig waren.

Van elke peptide werden volgende features bepaald:

• De lengte
• Het al dan niet eindigen op lysine of arginine
• Voor elk aminozuur a

– Of de peptide a bevat
– Het percentage van de peptide dat a is
– Of het eerste aminozuur van de peptide a is
– Of het tweede aminozuur van de peptide a is
– Of het voorlaatste aminozuur van de peptide a is
– Of het laatste aminozuur van de peptide a is

• De correctheid

Voor de correctheidsmaat werd het volgende gekozen: stel dat een gegeven
peptide afkomstig is uit taxon t en dat het LCA-algoritme taxon l toewees. Om
de correctheid te bepalen, bekijken we de paden naar de wortel van beide taxa.

• In het geval dat beide paden consistent zijn (i.e. de ene is een deelverza-
meling van de andere), dan nemen we de verhouding van de lengte van
het pad van l op de lengte van het pad van t. Bemerk dat dit altijd een
niet-negatief getal is, aangezien lengtes altijd niet-negatief zijn, en de lengte
van het pad van t altijd strikt positief is. Dit is te zien in Figuur 2.2.
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Figuur 2.2: Correctheid bij consistente taxa: verhouding van de padlengte van l
tot de padlengte van t. In dit fictief voorbeeld is dit dus 2/4 = 1/2.

• In het andere geval kennen we altijd een strikt negatief getal toe. Stel dat
de twee paden voor het eerst van elkaar verschillen op diepte i, dan kennen
we (i − N − 1)/N toe, waarbij N de maximale diepte is in de boom des
levens. In Figuur 2.3 is hiervan een voorbeeld te zien.

Bemerk dat op deze manier kleine fouten zwaarder worden afgestraft dan peptiden
die op de wortel worden afgebeeld en dat een correctheid van 0 toegekend wordt
als en slechts als de wortel werd gekozen door het LCA-algoritme.

2.2.3 Feature selection

Een groot aantal features heeft nefaste gevolgen, zowel op het geheugengebruik
als op de overfitting van latere beslissingsbomen of random forests. Als we de
belangrijkste features berekenen aan de hand van een random forest classifier,
zien we dat de lengte veruit de voornaamste is en dat daarnaast de percentages
van nagenoeg alle aminozuren volgen. In verdere stappen gingen we dus verder
met enkel deze features.

2.2.4 Oversampling and undersampling

Zoals eerder vermeld zorgde de ongebalanceerdheid van de data voor proble-
men. Een eerste poging om dit tegen te gaan was d.m.v. oversampling, meer
specifiek met een techniek genaamd SMOTE (Synthetic Minority Oversampling
TEchnique). Hierbij worden telkens synthetische samples gecreëerd als lineaire
combinatie van een sample uit de minderheidsgroep en een van zijn dichtste
buren. Helaas was deze techniek redelijk traag en zorgde het voor wat extra
complicaties bij booleaanse waarden.
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Figuur 2.3: Correctheid bij inconsistente taxa: (i − N − 1)/N . In dit fictief
voorbeeld is dit dus (2 − 5 − 1)/5 = −4/5.

In een tweede poging, ook door middel van oversampling, dupliceerden we
bestaande incorrecte samples. We vreesden echter dat dit de predictie ongewild
zou vergemakkelijken. Toen we een regressie-beslissingsboom maakten, had deze
dan ook een verklaarde variantie van .96, wat deed vermoeden dat deze vrees
terecht was. Aangezien we bezig zijn met een behoorlijk grote dataset, bestond
de derde poging erin om de correcte samples te undersamplen zodat er exact
evenveel van beide klassen waren.

De peptiden die een correctheid van nul hebben (en dus met de wortel geassocieerd
worden), vormen een meerderheidsgroep ten opzichte van alle andere. Aangezien
deze geen bijdrage leveren in identificatie, maar ook geen negatieve invloed
hebben, lieten we deze vallen voor het trainen van het model.

2.2.5 Trainingset en validatieset

Doordat de reads en bijgevolg de peptiden in een zekere volgorde staan en dus
een bias kunnen introduceren, kozen we ervoor om deze te randomiseren bij
het splitsen in een trainingset en validatieset. De StratifiedShuffleSplit-klasse
in scikit-learn zorgt hiervoor, en zorgt er tevens voor dat beide sets ongeveer
evenveel van beide klassen van peptiden bevat. Door deze randomisatie en de
grootheid van de dataset is hier niet zo’n acute nood aan kruisvalidatie.
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Merk op dat hier dus zowel de trainingset als validatieset tot dezelfde dataset
met vier soorten behoren. Dit leidde uiteindelijk tot een overfit model, waarna
we een aparte dataset als validatieset namen.

2.3 Resultaten

2.3.1 Benchmarking op ITG-dataset

We maakten allereerst een regressie-beslissingsboom zonder restricties op de
diepte ervan, toegepast op de data met alle features aanwezig. Dit gaf een
verklaarde variantie van 0,832. Na de feature selection bleef nog een verklaarde
variantie van 0,816 over. We maakten ook een identificatie-beslissingsboom
waarbij de correctheid gediscretiseerd wordt tot twee klassen: strikt groter
of strikt kleiner dan nul. Een boom van ongelimiteerde diepte haalde een
accuraatheid en F1-score van 0,95; een boom van maximale diepte 3 haalde een
accuraatheid en F1-score van 0,77.

2.3.2 Benchmarking op iMess-dataset met 10 soorten

Als aparte validatieset kozen we een set van gegenereerde reads door iMess
die gebruikt werd door Mende e.a. (2012). Dit is een set van ongeveer een
miljoen reads die 10 soorten bevat en gesequeneerd werden door Roche 454
sequencing. We trainden een random forest classifier van maximale diepte 4 op
de ITG-dataset en schreven een script dat alle peptide filtert die volgens die
classifier incorrect zijn.

Tabel 2.1 toont voor iedere soort (1) hoeveel reads op die soort afgebeeld worden
bij de normale Unipept Metagenomics Pipeline, (2) hoeveel reads wanneer we
de filtering integreren in de pipeline, en (3) een hoeveelheidsmaat van de echte
aanwezigheid in de set.

Tabel 2.1: Meest frequent gevonden soorten van iMess-dataset met
10 soorten. Enkel soorten met meer dan 300 voorkomens zonder
filtering of meer dan 150 voorkomens met filtering werden in deze
tabel behouden.

Zonder filtering Met filtering Abundantie
Cyanothece (genus) 39 162 41 257 1 000
Rhodopseudomonas palustris 28 127 29 436 538
Bacillus clausii 21 703 23 257 622
Thiobacillus denitrificans 17 517 18 463 549
Staphylococcus aureus 11 622 11 747 794
Methanococcus maripaludis 10 470 11 478 707
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Zonder filtering Met filtering Abundantie
Lawsonia intracellularis 9 377 9 826 562
Listeria welshimeri 7 910 8 491 577
Neisseria meningitidis 5 426 5 578 656
Escherichia coli 4 149 3 930 597
Arundo donax 784 51 0
Reticulomyxa filosa 404 43 0
Salmonella enterica subsp. enterica 368 190 0
Anguilla anguilla 352 6 0
Paramecium tetraurelia 308 30 0
Pseudogymnoascus pannorum 300 52 0
Bacillus cereus 300 23 0

We merken op dat zonder filtering alle tien soorten prominent naar voor komen
met een grootteorde verschil tussen de tiende en de elfde. De elfde soort, Arundo
donax, is een vaak gesequeneerde soort en komt dus bovenmatig veel voor in
de UniProt-databank (cfr. EMBL-EBI, 2016). Zoals we eerder al aanhaalden
zorgt deze bias in UniProt voor een bias in Unipept: hoe meer verschillende
peptiden op Arundo donax afgebeeld worden, hoe groter de kans op een foutieve
identificatie.

Wanneer we de resultaten die gebruik maken van filtering bekijken, dan zien
we dat er meerdere grootteordes verschil is tussen de tiende en elfde meest
geïdentificeerde soort. De filtering heeft in dat opzicht dus zijn doel bereikt.
Teneinde dit onderscheid nog sterker te maken, probeerden we dit experiment
ook met random forests met andere maximale dieptes, maar we merkten geen
significant verschil.

2.3.3 Benchmarking op iMess-dataset met 85 soorten

We herhaalden het voorgaande experiment ook met een gelijkaardige dataset
met evenveel reads, maar dan met reads gesimuleerd uit 100 genomen van in
totaal 85 soorten. Tabel A.1 in bijlage werd gesorteerd volgens het aantal reads
na filtering en werd afgeknipt tot aan de minst gevonden soort die effectief
aanwezig was. Bij het vergelijken van de soortnamen waren er wat problemen
doordat Unipept en iMess synoniemen gebruiken voor bepaalde soorten, maar
deze werden rechtgezet.

We zien dat de grens tussen de aanwezige en onterecht voorspelde soorten niet
meer zo sterk afgelijnd is, maar nog steeds voldoende duidelijk is. De vervaging
is te wijten aan het feit dat het aantal soorten vertienvoudigd is terwijl het
aantal reads hetzelfde bleef, en dus het aantal reads per soort gemiddeld met 90%
verminderd werd. Een opmerkelijke discrepantie is dat Mycobacterium sp. KMS
vaak teruggevonden werd, terwijl enkel de nauw verwante soort Mycobacterium
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sp. JLS aanwezig was. Beide stammen werden op dezelfde plaats geïsoleerd,
maar de JLS-variant is niet opgenomen in UniProt.

Van de 85 soorten werden er 83 gedetecteerd door Unipept. De twee soorten die
niet werden teruggevonden zijn Cyanothece sp. ATCC 51142, en Shewanella sp.
MR-7. Stammen zonder specifieke soortnaam zoals deze worden samengenomen
in de Unipept-taxonomie, waardoor deze rechtstreeks onder hun bijhorende
genera vallen. De vorige tabel toont echter enkel de gevonden soorten. Op
genusniveau werden ook Cyanothece 2 736 keer en Shewanella 2 049 keer terug-
gevonden. Merk ook op dat de verwante soorten Shewanella decolorationis en
Shewanella xiamenensis wel werden gevonden.

2.3.4 Benchmarking op Kraken-dataset

De auteurs van Kraken (Wood en Salzberg, 2014), een andere metagenomics an-
notation tool, gebruikten voor hun accuraatheidsberekeningen twee gesimuleerde
datasets, als waren ze gesequeneerd met Illumina HiSeq en MiSeq. Beide datasets
hebben een readlengte van 100 bp. We merkten dat FragGeneScan-Plus (Kim
e.a., 2015), die de genpredictiestap doet in de pipeline, bij korte readlengtes vaak
de volledige read beschouwt als een ORF. Aangezien er drie nucleobasen nodig
zijn per aminozuur, komt een read van 100 bp neer op ORF’s van voornamelijk 32
en 33 aminozuren. Figuur 2.4 toont een volledig histogram voor de HiSeq-dataset
van Kraken.

Figuur 2.4: Histogram van ORF-lengte voor HiSeq-dataset



16 HOOFDSTUK 2. FILTEREN VAN ONBETROUWBARE PEPTIDEN

We testten de Unipept Metagenomics Pipeline, zowel met als zonder filtering,
op deze zelfde datasets. De resultaten zijn te vinden in Tabel 2.2. Aangezien de
paper over Kraken de precisie en sensitiviteit op genusniveau berekende, deden
we dit op dezelfde manier.

• De precisie wordt berekend als het aantal correct voorspelde genera, gedeeld
door het aantal voorspelde genera;

• De sensitiviteit wordt berekend als A/(B + C), met A het aantal correct
voorspelde genera, B het aantal reads waarvan het genus gekend is, en C
het aantal voorspellingen die incorrect zijn boven het genusniveau.

Tabel 2.2: Precisie en sensitiviteit op de verschillende Kraken-
datasets, respectievelijk zonder en met filtering.

HiSeq
zonder

filtering
HiSeq met
filtering

MiSeq
zonder

filtering

MiSeq
met

filtering
Reads 10 000 10 000 10 000 10 000
ORF’s 8 500 8 500 9 410 9 410
Voorspellingen 4 875 2 061 7 084 3 332
Voorspelde genera 1 922 1 530 2 507 1 977
Correcte genera 1 501 1 477 1 831 1 844
Incorrecte voorspellingen
boven genusniveau

115 7 194 16

Precisie 73,69% 96,10% 67,79% 92,52%
Sensitiviteit (per ORF) 17,66% 17,38% 19,46% 19,60%
Sensitiviteit (per read) 15,01% 14,77% 18,31% 18,44%

Bij wijze van referentie geven we in Tabel 2.3 de resultaten uit het artikel over
Kraken mee, aangevuld met de resultaten van de Unipept Metagenomics Pipeline.
De sensitiviteit is geteld per read. De snelheid is uitgedrukt in aantal reads per
minuut. De snelheden van de Unipept Metagenomics Pipeline zijn bepaald door
uitvoeringen op een andere computer dan de snelheden die het artikel beschrijft,
dus deze zijn enkel in grootteorde vergelijkbaar. We merken dat we door de
filtering qua precisie dicht komen bij de state-of-the-artmethodes. De sensitiviteit
ligt echter een heel stuk lager.
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Tabel 2.3: Precisie, sensitiviteit en snelheid van de state of the art
metagenomics tools.

Precisie Sensitiviteit Snelheid
Naïve Bayes Classifier 97,64% 97,64% 7
PhymmBL 96,11% 96,11% 76
PhymmBL (conf. > 0.65) 99,08% 95,45% 76
Megablast w/ best hit 96,93% 93,67% 4 511
Kraken 99,90% 91,25% 1 307 161
Kraken (quick operation) 99,92% 89,54% 4 101 162
MiniKraken (Kraken w/ 4GB DB) 99,95% 65,87% 1 441 476
MiniKraken (quick operation) 99,98% 65,31% 2 693 119
Unipept zonder filtering 73,69% 15,01% ≈ 1 200 000
Unipept met filtering 96,10% 14,77% ≈ 1 200 000

2.4 Verschil in taxonnamen tussen UniProt en
Unipept

Wanneer we de filtering op basis van machine learning uitvoerden op de ITG-
dataset merkten we per abuis door een overfit model dat een aanwezige soort
bijna volledig gefilterd werd. Meer specifiek was Human immunodeficiency virus
1 (HIV1) niet meer aanwezig. De gerelateerde peptiden werden door Unipept
als Human immunodeficiency virus (HIV) geïdentificeerd, waardoor tijdens het
berekenen van de correctheid van de peptiden (om de training set te vormen)
deze als lichtjes fout werden aanzien.

Unipept identificeert deze peptiden als HIV als gevolg van een simplificatie
om verschillende soorten samen te nemen. Als soortnamen eindigen op een
getal, zal Unipept deze namelijk samennemen onder hetzelfde taxon. Dit is
bedoeld als rechtzetting voor de oorspronkelijk onterecht opgesplitste soorten in
de taxonomische boom van NCBI. Dit houdt steek voor veel soorten, maar HIV
en HIV1 worden wel degelijk als afzonderlijk soorten aanzien.

Om samen te vatten, ziet de structuur rond HIV momenteel er in respectievelijk
Unipept en NCBI als volgt uit.

Unipept
- Lentivirus (genus)

- . . .
- Primate lentivirus group (no rank)

- Human immunodeficiency virus (species)
- Simian immunodeficiency virus (species)
- Simian-Human immunodeficiency virus (species)
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NCBI
- Lentivirus (genus)

- . . .
- Primate lentivirus group (no rank)

- Human immunodeficiency virus 1 (species)
- Human immunodeficiency virus 3 (no rank)

- Human immunodeficiency virus 2 (species)
- Simian immunodeficiency virus (species)
- unclassified Primate lentivirus group (no rank)

- Human immunodeficiency virus (species)
- Simian-Human immunodeficiency virus (species)

Mogelijke oplossingen hiervoor zijn enerzijds om een uitzondering te maken voor
HIV en HIV1 in Unipept (en andere dergelijke gevallen). Aangezien dit effectief
verschillende soorten zijn, lijkt dit sowieso aangewezen. Anderzijds is het wat
vreemd dat HIV, HIV1 en HIV2 in niet onder eenzelfde taxonomische node
vallen in de NCBI-taxonomie, afzonderlijk van SIV. Eén van volgende structuren
lijkt ons logischer te zijn.

Mogelijkheid 1
- Lentivirus (genus)

- . . .
- Primate lentivirus group (no rank)

- Human immunodeficiency virus (species group / no rank)
- Human immunodeficiency virus 1 (species)
- Human immunodeficiency virus 2 (species)
- Human immunodeficiency virus 3 (species)
- unclassified Human immunodeficiency virus (species / no rank)

- Simian immunodeficiency virus (species)
- Simian-Human immunodeficiency virus (species)

Mogelijkheid 2
- Lentivirus (genus)

- . . .
- Primate lentivirus group (no rank)

- Human immunodeficiency virus (species)
- Human immunodeficiency virus 1 (subspecies)
- Human immunodeficiency virus 2 (subspecies)
- Human immunodeficiency virus 3 (subspecies)
- unclassified Human immunodeficiency virus (species)

- Simian immunodeficiency virus (species)
- Simian-Human immunodeficiency virus (species)
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2.5 Mogelijke uitbreidingen of andere aanpak-
ken

De methode waarbij de diepte van de beslissingsbomen en random forests wordt
gelimiteerd is een vorm van pre-pruning. We hadden ook post-pruning kunnen
toepassen, waarbij de beslissingstoppen die niet in lijn liggen met een validatieset
worden weggelaten.

In plaats van onze huidige feature-extractionstap, hadden we ook een identificatie
op basis van string kernels kunnen toepassen. Een string-kernelfunctie is een
maat voor gelijkheid tussen twee strings. Meer informatie hierover kan gevonden
worden in Lodhi e.a. (2002).
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3
K-mer-index

We zagen eerder bij het testen op de dataset van Kraken dat de Unipept
Metagenomics Pipeline tot dusver niet optimaal scoort qua sensitiviteit. Deze
lage sensitiviteit is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat er per read niet veel
peptiden geïdentificeerd worden. Opnieuw is de korte readlengte hier de cruciale
factor. Laten we de eerder vermelde ITG-dataset van paired-end reads met een
readlengte van 100 bp als voorbeeld nemen. Over 11,1% van de reads kan geen
voorspelling worden gemaakt omdat FragGeneScan-Plus deze niet als een ORF
identificeert. Daarnaast wordt in 21,3% van de ORF’s geen enkele tryptische
peptide gevonden en in 25,7% van de ORF’s slechts één peptide. Een volledig
overzicht is weergegeven in Figuur 3.1.

De Unipept Metagenomics Pipeline laat geen fouten toe tijdens het opzoeken
van peptiden. Het kan echter het geval zijn dat er een verschil optreed tussen
een sample en de eiwitten in de referentiedatabank. Tijdens het sequeneren kan
er bijvoorbeeld een fout gebeuren. Ook natuurlijke mutatie van organismen kan
voor een verschil zorgen. Hoe langer een peptide is, hoe groter de kans is dat een
dergelijke fout optreedt en Unipept geen match vindt. Dit, in combinatie met
een weinig aantal peptiden per read, zorgt ervoor dat de sensitiviteit laag ligt.

Daarnaast zijn twee extremen nefast voor de sensitiviteit: enerzijds zorgt een heel
zeldzaam peptide ervoor dat we deze niet terug vinden in de referentiedatabank;
anderzijds zorgt een omnipresente peptide die voorkomt over meerdere genera
ervoor dat we, afhankelijke van de andere peptiden in de read, misschien geen
identificatie kunnen doen op een dieper niveau. Als we alle peptiden weglaten
die op een hoger niveau dan genus identificeren, dan bekomen we de verdeling

21
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Figuur 3.1: Aantal peptiden gevonden per read in de ITG-dataset.

van reads die te zien is in Figuur 3.2. Hieruit blijkt dat 62,6% van de reads geen
informatie meer biedt op genusniveau. We kunnen op deze manier dus hoogstens
een sensitiviteit van 37,4% behalen. Daarnaast steunt 25% van de reads slechts
op een enkele peptide waardoor de identificatie erg vatbaar is voor fouten.

Figuur 3.2: Aantal peptiden op genusniveau gevonden per read in de ITG-dataset.

3.1 K-meren i.p.v. tryptische peptiden

Een mogelijke oplossing is om niet langer te werken met tryptische peptiden,
maar met k-meren. K-meren zijn substrings (en in dit geval peptiden) van een
vaste lengte k. De reden waarom tryptische peptiden tot dusver werden gebruikt,
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is omdat Unipept oorspronkelijk enkel bedoeld was voor (meta-)proteomics-
doeleinden waar werken met tryptische peptiden verschillende voordelen biedt.
Nu we een pipeline voor metagenomics ontwikkelen en dus sequenties van DNA
i.p.v. van eiwitten als startpunt hebben, zijn we niet langer gebonden aan het
gebruik van tryptische peptiden.

Er zijn meerdere redenen waarom het werken met k-meren waarschijnlijk beter
zal presteren dan tryptische peptiden voor de analyse van metagenomicsdata.
Ten eerste hebben k-meren geen variabele lengte waardoor de eerder vermelde
problemen met zeer korte peptiden – lengte 5 en 6 – zich inherent niet meer
kunnen voordoen. Ook langere peptiden worden niet langer gebruikt. Deze
brengen doorgaans niet veel identificaties teweeg omdat de kans dat een dis-
crepantie optreedt tussen de sample en de referentiedatabank groter is dan bij
kortere peptiden. Aangezien Unipept (momenteel) met exacte matching werkt,
wordt een peptide bij één fout al volledig nutteloos. Zolang de afstand tussen
twee fouten daarentegen langer is dan k, hebben we nog steeds nuttige k-meren
hiertussen. Figuren 3.3 en 3.4 tonen dit voor een read uit de ITG-dataset.

Figuur 3.3: Met een tryptische opsplitsing kan er geen informatie gehaald worden
uit deze read.

Figuur 3.4: Als we dezelfde read opsplitsen in 8-meren, dan kunnen we deze
duidelijk associëren met Escherichia coli. De k-meren die geen match hebben of
afgebeeld worden met de wortel zijn niet getekend.

Ten tweede zijn we niet langer verplicht om een opsplitsing te doen van het eiwit,
maar kunnen we alle overlappende stukken van een vaste lengte van het eiwit
nemen. Dit heeft als gevolg dat we enerzijds over meer data per eiwit beschikken
waardoor er meer kan gecompenseerd worden voor fouten. Anderzijds gaan de
stukken rondom een fout niet meer verloren. Wanneer bij tryptische peptiden een
peptide nutteloos wordt bij één fout, worden bij k-meren er k k-meren nutteloos,
maar blijven de k-meren die eindigen vóór de fout en de k-meren die beginnen
na de fout nog steeds van nut. Figuren 3.5 en 3.6 tonen dit voor een fictieve
voorbeeldread.



24 HOOFDSTUK 3. K-MER-INDEX

Figuur 3.5: Een read waarbij het vraagteken een fout voorstelt. Bij de opsplitsing
in tryptische peptiden gaat alle informatie rond de fout die deel is van de peptide
verloren.

Figuur 3.6: Dezelfde read met opsplitsing in 8-meren. Hoewel alle k-meren
waarin het vraagteken voorkomt niet gebruikt kunnen worden, zijn de k-meren
die net eindigen vóór de fout en net beginnen na de fout wél nuttig.

3.2 Indexeren met finite state transducers

Tot dusver werd in Unipept een relationele databank gebruikt voor de opslag
van tryptische peptiden en hun taxonomische identificatie. Dit vereiste de opslag
van zo’n 648 miljoen (sequentie, taxonomisch identificatiegetal)-paren, wat qua
opslagruimte haalbaar was voor de gebruikte machines. Wanneer we echter bijna
alle k-meren en hun identificatie onder de vorm van een NCBI taxon id willen
opslaan, dan is dit wat uitdagender: zo zijn er bijvoorbeeld 207 = 1, 28 miljard
verschillende 7-meren.

We willen dus niet zomaar een index bouwen die sequenties op taxonomische
identificatiegetallen afbeeldt. We willen dat deze index op een efficiënte manier
de peptiden opslaat, dat de corresponderende identificaties snel op te vragen zijn
en dat het opbouwen voldoende snel is. Op het vlak van efficiënte opslag valt
het meteen op dat er door het overlappen van de k-meren heel wat herhalingen
zouden voorkomen als we alle k-meren as is zouden opslaan. De pipeline zou
daarnaast ook handiger in gebruik zijn als deze op een lokale computer kon
worden gebruikt en dus als de index bij voorkeur niet meer dan de grootte van
het geheugen in beslag zou nemen. Wat het opbouwen van de index betreft,
hoewel wat minder belangrijk, willen we dit in een redelijke tijd kunnen doen.
Uit de 61,5 miljoen eiwitten in UniProt moeten we nu niet langer 1,2 miljard
tryptische peptiden extraheren, maar bijvoorbeeld zo’n 20 miljard 7-meren. Qua
snelheid van het doorzoeken van de index, zullen we nu voor een sample read
ook meer k-meren te verwerken hebben dan tryptische peptiden, aangezien we
alle overlappingen in beschouwing nemen.

De meest gebruikte implementaties van associatieve arrays, zoals rood-
zwartbomen en hashtabellen vereisen de opslag van de volledige sleutel.
Aangezien het een aanzienlijke opslag zou vereisen om voor elk van de 1,2
miljard 7-meren 7 karakters op te slaan, lijkt een prefixboom of een finite state
transducer (FST) hier meer aangewezen.
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3.2.1 Finite state transducers

We kozen er in eerste instantie voor om de index met een finite state transducer
(FST) op te bouwen. FST’s zijn een soort finite state machine (FSM) die in
tegenstelling tot een normale FSM niet enkel een input accepteert of weigert, maar
tegelijk ook een waarde teruggeeft. Meer specifiek zullen we een deterministische,
acyclische FST opbouwen. Deterministisch betekent hier dat er altijd naar
ten hoogste één volgende toestand kan worden gegaan voor een gegeven input.
Acyclisch betekent hier dat een toestand niet meermaals kan bezocht worden.

Een voorbeeld van zo’n FST is te zien in Figuur 3.7. Deze FST bevat drie
sleutels: “mar”, “jun” en “jul”, met respectievelijk de waarden 3, 6 en 7. Zoals
gebruikelijk bij het voorstellen van FSM’s duiden ovalen op toestanden en deze
met een dubbele rand op eindtoestanden. De pijlen duiden overgangen aan
en bepalen welke input als volgende geaccepteerd wordt en hoeveel er bij de
eindwaarde wordt opgeteld. Stel bijvoorbeeld dat we de sleutel “jul” opzoeken.
We beginnen bij toestand 0 met een beginwaarde van 0, accepteren vervolgens
de “j” van de input en gaan naar toestand 4 waarbij we 6 optellen bij de waarde.
Zo gaan we verder naar toestand 5, waar niets bijgeteld wordt en ten slotte
naar toestand 3, waarbij we nog eens 1 optellen om tot een totale waarde van
7 te komen. Aangezien onze input ten einde is en we ons in een eindtoestand
bevinden, geeft de FST de waarde 7 terug. Een meer uitgebreidere uitleg over
FST’s is te lezen in Gallant (2015).

Figuur 3.7: Voorbeeld van een FST

Zoals te zien is, heeft elke sleutel een uniek pad door de FST waardoor aan elke
sleutel een unieke waarde kan worden toegekend. Bij sleutels met gelijke prefixen
en suffixen kunnen we nog steeds verzekeren dat deze een unieke waarde toegekend
krijgen. Figuur 3.8 toont dit voor twee sleutels “thursday” en “tuesday”. De
gedeelde transities houden het minimum bij van de mogelijke waarden die erop
volgen. De waarden zijn echter niet gelimiteerd tot getallen. Iedere verzameling
waarop een optellings-, aftrekkings- en “prefix”-operatie is gedefinieerd, alsook
een additieve identiteit kan als domein van de waarden worden gebruikt. De
prefixfunctie bepaalt wat het gemeenschappelijke deel is voor twee sleutels; voor
getallen is dit de minimumfunctie. De additieve identiteit I moet aan de volgende
voorwaarden voldoen voor alle sleutels x en y:

• x + I = x
• x − I = x
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• prefix(x, y) = I als en slechts als x en y geen gemeenschappelijke prefix
hebben.

We zullen in ons geval echter steeds met getallen werken, namelijke de taxono-
mische identificatiegetallen.

Figuur 3.8: Voorbeeld van een FST met twee sleutels met gedeelde prefix en
suffix.

3.2.2 Constructie van een FST

Mihov en Maurel (2001) omschreven hoe een FST rechtstreeks kan worden
geconstrueerd zonder gebruik van tijdelijke bomen of andere FST’s. We be-
sloten een implementatie hiervan in Rust (Gallant, 2016) te gebruiken. Deze
implementatie heeft de vereiste dat alle (sleutel, waarde)-paren in één keer, in
lexicografisch volgorde worden toegevoegd en dat achteraf geen ad hoc toevoeg-
of verwijderbewerkingen meer hoeven te gebeuren. Aangezien we in ons geval
alle data op voorhand kunnen genereren en sorteren en dit slechts één keer moet
gebeuren, is aan deze vereiste voldaan.

Voor het constructie-algoritme kozen de auteurs van de bibliotheek niet voor de
optie om toe te laten dat sleutels willekeurig worden toegevoegd om dan achteraf
de FST te minimaliseren. Deze minimalisatie zou immers te rekenintensief zijn.
Daarentegen kozen ze ervoor om enkel toe te laten dat sleutels in volgorde worden
toegevoegd. Deze eigenschap kan vervolgens worden uitgebuit om in lineaire tijd
en met een constant geheugengebruik een bijna minimale FST te construeren.

Het constructie-algoritme gaat als volgt te werk. We wensen dat tijdens het
opbouwen bestaande toestanden wanneer mogelijk hergebruikt worden in het
pad van nieuwe sleutels. Wanneer we de sleutels in volgorde toevoegen, weten we
echter dat alle toestanden die geen deel uitmaken van de prefix van de nieuwste
sleutel nooit meer hergebruikt kunnen worden. Op deze manier hoeven deze niet
langer gecontroleerd te worden voor mogelijk hergebruik. Figuren 3.9 tot en met
3.12 tonen hoe dit in zijn werk gaat.

We merken tot slot nog op dat voor het zoeken naar een toestand voor her-
gebruik een hashtabel wordt gebruikt. Hierdoor kan verzekerd worden dat de
FST een minimaal aantal toestanden en transities heeft. Die hashtabel kan
echter, afhankelijk van de eigenschappen van de sleutels, zeer groot worden. De
bibliotheek gebruikt als oplossing hiervoor een hashtabel met een gelimiteerde
grootte. De hashtabel houdt dan enkel de laatst gebruikte toestanden bij. Op
deze manier garandeert de bibliotheek maximaal een constant geheugengebruik.
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Figuur 3.9: Opbouw van een FST (deel 1). Een eerste sleutel “mon” met waarde
2 wordt toegevoegd. Door de waarde niet op te splitsen over meerdere transities,
maar de volledige waarde zo dicht mogelijk bij de starttoestand te plaatsen,
worden de volgende stappen eenvoudiger. De stippellijnen duiden aan dat deze
toestanden nog niet vastliggen en mogelijks hergebruikt kunnen worden.

Figuur 3.10: Opbouw van een FST (deel 2). Een tweede sleutel “thurs” met
waarde 5 wordt toegevoegd. Aangezien deze geen prefix deelt met eerder toege-
voegde sleutel “mon”, kunnen alle vorige toestanden (met uitzondering van de
starttoestand) vastgelegd worden. Dit wordt aangeduid door de blauwe lijnen.

Figuur 3.11: Opbouw van een FST (deel 3). We voegen nu een sleutel toe die
wél een prefix gemeenschappelijk heeft met een vorige sleutel: “tues” met waarde
3. Zoals voorheen kunnen we het niet-gemeenschappelijke deel finaliseren – de
toestanden die overeenkomen met het “hurs”-gedeelte. De eerste overgang maakt
deel uit van de gemeenschappelijke prefix met de vorige sleutel. De waarde van
deze transitie verandert dus van de waarde van “thurs” (5) naar het minimum
van de beide waarden (3). De overgang van toestand 4 naar 5 van de vorige
sleutel moet bijgevolg ook aangepast worden. Aangezien de waarde van de
nieuwe sleutel vervat zit in deze eerste overgang, krijgen de andere overgangen
waarde 0 toegekend.
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Figuur 3.12: Opbouw van een FST (deel 4). We voegen een laatste sleutel “tye”
met waarde 99 toe. Opnieuw leggen we het niet-gemeenschappelijk deel vast.
Aangezien 99 groter is dan 3, hoeven we de eerste transatie niet meer aan te
passen en voegen we de waarde 96 toe aan de daarop volgende transitie. Als
laatste leggen we de volledige structuur vast.

We construeerden aan de hand van deze bibliotheek een FST van alle 7-meren
die voorkomen in UniProt en hun bijhorende taxonomische identificatie. Dit
waren in totaal 943 miljoen verschillende peptiden. Het duurde 8 minuten en
21 seconden om een platteteksttabel van 20 GB met al deze paren om te zetten
naar een FST van 4,3 GB. Ter vergelijking, als we de tabel comprimeren met
gzip duurt dit 17 minuten en 8 seconden, en levert dit een bestand van 5,8 GB
op.

3.2.3 Doorzoeken van een FST

Om het opzoeken van peptiden in de FST te optimaliseren, werd gebruik gemaakt
van een memory mapped file. Aangezien we een index hebben van een aanzienlijke
grootte, is het vaak niet optimaal om de volledige index in het geheugen te laden.
We zouden als tegenoplossing een structuur kunnen bedenken waarbij we met
een oproep naar seek naar een bepaald deel van de FST kunnen springen. Veel
dergelijke systeemoproepen zouden het opzoeken dan weer traag maken. Een
andere oplossing is om te werken met een cache en de delen die altijd nodig zijn
(zoals de begintoestand) altijd in de cache ingeladen te houden. Dit kan soms de
geheugenpaginering van het besturingssysteem tegengaan. Een betere oplossing
is om de geheugenpaginering hiervoor in te schakelen met een memory mapped
file. Het programma kan hierdoor het bestand behandelen als een stuk geheugen.
Het kan echter zijn dat deze data niet gekend is, wat een page fault tot gevolg
heeft en vervolgens het nodige stuk van het bestand inleest van de harde schijf.

3.3 Resultaten op ITG-dataset

We hebben de k-mer-index van de eiwitten in UniProt in een eerste instantie
getest op de eerder aangehaalde ITG-dataset. We gebruikten in eerste instantie
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(cfr. infra) een k-mer-lengte van 7. Tabel 3.1 is een frequentietabel van de
gevonden soorten door zowel de Unipept Metagenomics Pipeline met de 7-mer-
index als door de pipeline met de index met tryptische peptiden ter vergelijking.
De resultaten van de pipeline met tryptische peptiden verschillen echter van deze
in eerdere hoofdstukken doordat er een nieuwere versie van UniProt gebruikt
werd door Unipept.

Tabel 3.1: Frequentietabel van soorten gevonden door 7-mer-
pipeline en de pipeline met tryptische peptiden. Enkel soorten
met meer dan 3 000 identificaties in de k-mer-pipeline of meer dan
1 000 identificaties in de pipeline met tryptische peptiden worden
getoond.

Soort
Aantal reads bij
7-mer-pipeline

Aantal reads bij
pipeline met

tryptische
peptiden

Plasmodium falciparum 130 856 601 758
Shigella sonnei 56 414 91 954
Human immunodeficiency
virus 1

26 244 562 491

Escherichia coli 25 303 64 672
Shigella dysenteriae 11 612 47 335
Strongyloides stercoralis 8 447 32
Takifugu rubripes 8 246 25
Rhizobium etli 6 141 2
Laccaria bicolor 5 129 13
Abiotrophia defectiva 4 980 0
Daphnia magna 4 290 1 819
Rhizophagus irregularis 3 885 127
Ciona savignyi 3 700 8
Thalassiosira oceanica 3 677 15
Runella slithyformis 3 459 22
Haliscomenobacter hydrossis 3 360 15
Melampsora larici-populina 3 239 5
Tetrahymena thermophila 3 105 301
Salmonella enterica 1 082 4 216
Shigella flexneri 1 046 3 890
Klebsiella pneumoniae 958 1 663
Plasmodium reichenowi 549 1 397
Simian immunodeficiency virus 42 1 332

Een van de verschillen met de vorige versie van de resultaten voor tryptische
peptiden, is dat er 230 658 reads zijn die voorheen onder het genus Lentivirus
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vielen en nu onder de soort Human immunodeficiency virus 1 vallen. Door
de opmerking in sectie 2.4 werd namelijk een herschikking doorgevoerd in de
taxonomie van Unipept. Daarnaast zien we dat de top vier meest gevonden
soorten niet meer overeenstemt met de effectief aanwezige soorten. Shigella sonnei
heeft 56 414 voorkomens en komt daarbij boven de verwante, wél aanwezige soort
Shigella dysenteriae te staan. Toevoegingen van nieuwe proteomen of het post
hoc hernoemen van bestaande proteomen kunnen voor een dergelijke verandering
zorgen.

Los van deze veranderingen, blijkt deze 7-mer-index ondermaats te presteren in
vergelijking met de pipeline met tryptische peptiden. Enerzijds merken we dat
de precisie van de k-mer-pipeline veel lager ligt: van de 1 389 495 identificaties op
soortniveau zijn slechts 194 015 correct, wat neerkomt op een precisie van 14,0%.
Hierdoor wordt ook de eerder sterk afgelijnde grens tussen aanwezige en afwezige
soorten wat vager. Anderzijds merken we dat het aantal reads die de aanwezige
soorten correct identificeren lager ligt dan bij de pipeline met tryptische peptiden,
hoewel we veel meer k-meren opzoeken dan tryptische peptiden. 88,5% van de
bevraagde k-meren wordt echter op de wortel afgebeeld, waardoor deze nutteloos
wordt voor de verdere identificatie van een read. Dit percentage is deels te
verklaren door het eveneens hoge percentage aan k-meren in de index die op de
wortel worden afgebeeld, namelijk 61,5%. Een mogelijke oplossing zou zijn om
langere k-meren te gebruiken.

Tot slot geven we kort een samenvatting van de benodigde tijden voor beide
pipelines in Tabel 3.2 en Tabel 3.3. Er werd gebruik gemaakt van een Dell XPS
13 (model 9350) met een Intel® Core i5-6200 (2,3 GHz) CPU, 8 GB geheugen
en een M.2 PCIe NVMe SSD. Bemerk dat de filterstap van de pipeline met
tryptische peptiden wordt weggelaten bij de pipeline met 7-meren aangezien
deze toch voornamelijk op lengte filtert.

Tabel 3.2: Benodigde tijden voor de pipeline met tryptische peptiden

Stap Tijd
Omzetten van FASTQ naar FASTA 1 min.
ORF’s voorspellen (FragGeneScanPlus) 9 min.
Opsplitsen in tryptische peptiden 7 min.
Filteren te lange en te korte peptiden 3 min.
LCA’s berekenen 11 min.
LCA’s filteren (zie hoofdstuk 3) 4 min.
LCA*’s berekenen van alle reads 1 min.
Totaal 36 min.
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Tabel 3.3: Benodigde tijden voor de pipeline met 7-meren

Stap Tijd
Omzetten van FQ naar FASTA 1 min.
ORF’s voorspellen 9 min.
Opsplitsen in 7-meren en LCA’s berekenen van 7-meren 22 min.
LCA*’s berekenen van alle reads 1 min.
Totaal 33 min.

3.4 Optimale k-mer-lengte

We kozen in eerste instantie een k-mer-lengte van 7 omdat in hoofdstuk 2 peptiden
van lengtes 5 en 6 vaak foute identificaties gaven. Tegelijk werd geschat dat een
7-mer-index nog volledig in het RAM-geheugen van een moderne computer zou
kunnen ingeladen worden. Het groot percentage aan peptiden die op de wortel
wordt afgebeeld, doet echter vermoeden dat er meer accurate resultaten kunnen
bekomen worden indien we naar langere k-mer-lengtes kijken. De kans dat een
k-mer in meerdere soorten voorkomt, wordt kleiner naarmate het k-mer langer
wordt.

Vervolgens hebben we dus een 8-mer-index geconstrueerd. Dit resulteerde in een
FST-bestand van 29GB met 4,3 miljard unieke 8-meren. Dit is 16,9% van alle
theoretisch mogelijke aminozuursequenties van lengte 8. Het duurde 45 minuten
om deze FST op te bouwen vanaf een platteteksttabel. In vergelijking met de
61,5% die op de wortel werd afgebeeld voor 7-meren, is dit voor 8-meren slechts
18,5%.

Merk op dat een bestand van deze grootte niet meer rechtstreeks in het RAM-
geheugen van een standaard computer kan geladen worden. Dit impliceert dat de
er telkens van de harde schijf zal moeten worden gelezen en het geheugen slechts
als cache gebruikt wordt. Wanneer we deze index testten op de ITG-dataset,
bleek de uitvoeringstijd zódanig te stijgen dat het langer dan een dag duurde
om de pipeline volledig te lopen op een standaard computer. Vanaf hier werden
dus telkens machines met voldoende geheugen gebruikt om de volledige FST in
te laden. Op deze high-performance-computing-machines duurde het opvragen
van alle LCA’s in de ITG-dataset met een 8-mer-index maar 25 minuten meer.

Tijdens het lopen van de pipeline op de ITG-dataset, werden van zo’n 196 miljoen
8-meren een bijhorende LCA gevonden, wat neerkomt op 55,7% van alle 8-meren
in de dataset. Dit is een stuk minder dan de bijna 357 miljoen 7-meren die
elk een bijhorende LCA hadden. In Tabel 3.4 wordt de vergelijking getoond
tussen de resultaten bij de 7- en 8-mer-pipeline. We merken dat we ondanks
het lager aantal LCA’s we toch accuratere resultaten bekomen. Nu werd slechts
42% op de wortel afgebeeld. De grens tussen aanwezig en afwezige soorten wordt
opnieuw duidelijker en we halen nu een precisie van 61,4%. In vergelijking met
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de pipeline met tryptische peptiden worden er echter nog steeds minder reads
aan de juiste soorten verbonden. Als we de sensitiviteit per read op soortniveau
bekijken (zoals eerder berekend), dan halen we hier slechts 4,7%.

Tabel 3.4: Meest frequent gevonden soorten na het lopen van de
pipeline met respectievelijk de 7-mer-index en 8-mer-index, gesor-
teerd volgens voorkomen in de 8-mer-pipeline. Enkel soorten die
meer dan 5 000 keer voorkwamen bij de 7-mer-pipeline of meer dan
1 500 keer voorkwamen in de 8-mer-pipeline worden getoond.

Soort
Aantal reads bij
7-mer-pipeline

Aantal reads bij
8-mer-pipeline

Plasmodium falciparum 130 856 306 225
Human immunodeficiency
virus 1

26 244 79 848

Shigella sonnei 56 414 65 529
Escherichia coli 25 303 33 262
Shigella dysenteriae 11 612 20 810
Daphnia magna 4 290 4 843
Reticulomyxa filosa 2 882 4 107
Ancylostoma ceylanicum 572 3 683
Rhizobium mesoamericanum 84 2 504
Tetrahymena thermophila 3 105 1 902
Helobdella robusta 912 1 699
Lactobacillus cacaonum 3 1 686
Strongyloides stercoralis 8 447 488
Takifugu rubripes 8 246 132
Laccaria bicolor 5 129 130
Rhizobium etli 6 141 23

Aangezien het gebruik van de 8-mer-index accuratere resultaten gaf, bouwden we
ook een 9-mer-index op. Deze bevat 7 miljard unieke 9-meren, wat al maar 1,3%
meer is van het totaal aantal theoretisch mogelijke 9-meren. Het duurde 1 uur
en 38 minuten om deze index op te bouwen en resulteerde in een FST-bestand
van 63 GB. 310 miljoen van deze k-meren werden met de wortel geassocieerd;
dit is 4,4% van het totaal, wat minder is dan de 18,5% van de 8-mer-index.

Wanneer we deze index initieel bevraagden, merkten we een sterke stijging in de
duur per opvraging. Terwijl het bij de 8-mer-index nog lukte om 300 miljoen
opvragingen te doen in 36 minuten, duurde het nu 16 minuten voor 15 000
opvragingen van dezelfde grootte. Na overleg met de auteurs van de bibliotheek,
bleek de combinatie van de memory mapping en de traagheid van harde schijven
het probleem te zijn. Telkens wordt er bij een page fault het benodigde stuk
van de schijf ingelezen in het RAM-geheugen. Wanneer we dit voor willekeurige
opvragingen na elkaar doen, zal de harde schijf dus telkens een ander stuk van
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de schijf moeten inlezen, wat voor een aanzienlijke vertraging zorgt. Er zijn
meerdere oplossingen voor dit probleem. Ten eerste kan het gebruik van SSD’s
ervoor zorgen dat de random access time niet zo veel trager is dan dat van
het RAM-geheugen. Ten tweede kan de volledige FST vooraf in het geheugen
geladen worden zonder gebruik te maken van memory mapping. Ten derde kan
de FST in de file cache geladen worden door expliciet de FST volledig in te
lezen.1 Dit komt praktisch gezien op hetzelfde neer als de tweede optie. Ten
vierde kan het FST-bestand op een tmpfs2 geplaatst worden waardoor deze
altijd reeds in het geheugen geplaatst is bij het starten van het programma. We
kozen voor deze laatste optie.

Wanneer we de ITG-dataset analyseerden met de 9-mer-index, merkten we
opnieuw een stijging in precisie. Tabel 3.5 geeft de resultaten van de 9-mer-
pipeline in vergelijking met deze van de 8-mer-pipeline. Opnieuw worden er meer
soorten opgepikt dan voorheen. Er werden nu 144 miljoen LCA’s gevonden, voor
43% van alle 9-meren. Daarvan werd 17,7% op de wortel afgebeeld. Opnieuw
halen we ondanks deze daling van LCA’s een stijging in precisie op genusniveau
van 46,3% naar 76,4%. Ook de sensitiviteit stijgt van 4,7% naar 29,6%.

Tabel 3.5: Meest frequent gevonden soorten na het lopen van de
pipeline met respectievelijk de 8-mer-index en 9-mer-index, gesor-
teerd volgens voorkomen in de 8-mer-pipeline. Enkel soorten die
meer dan 2 000 keer voorkwamen bij de 8-mer-pipeline of meer dan
4 000 keer voorkwamen in de 9-mer-pipeline worden getoond.

Soort
Aantal reads bij
8-mer-pipeline

Aantal reads bij
9-mer-pipeline

Plasmodium falciparum 306 225 942 978
Human immunodeficiency
virus 1

79 848 371 626

Shigella sonnei 65 529 99 929
Escherichia coli 33 262 97 112
Shigella dysenteriae 20 810 80 072
Daphnia magna 4 843 17 715
Reticulomyxa filosa 4 107 15 167
Rhizobium mesoamericanum 2 504 10 825
Salmonella enterica 807 8 236
Shigella flexneri 1 275 6 680
Ichthyophthirius multifiliis 1 338 4 694
Klebsiella pneumoniae 1 575 4 320
Xenorhabdus cabanillasii 23 4 243
Ancylostoma ceylanicum 3 683 2 064

1Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door cat fst >/dev/null uit te voeren op een
GNU/Linux-systeem

2Dit is een tijdelijk bestandssysteem dat zich in het RAM-geheugen bevindt.
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Tabel 3.6 geeft nog eens een samenvatting van alle relevante data van de onder-
zochte k-mer-pipelines. Een 10-mer-index zou misschien nog betere resultaten
opleveren, maar kon niet meer worden opgebouwd binnen het tijdsbestek van
deze thesis. Tabel 3.7 maakt de vergelijking van de 9-mer-pipeline met de
oorspronkelijke pipeline met tryptische peptiden. De 9-mer-pipeline behaalt een
hogere sensitiviteit, ten koste van een verminderde precisie.

Tabel 3.6: Samenvatting van de tot nu besproken k-mer-pipelines.

7-meren 8-meren 9-meren

Opbouwtijd index (minuten) 8 45 98
Grootte index (GB) 4,3 29 63
Aantal unieke k-meren 943 718 768 4 325 369 848 7 014 973 151
- waarvan op de wortel (%) 61,5 18,5 4,4
Aantal lca’s in dataset 356 943 566 196 734 325 144 473 008
- waarvan de wortel (%) 88,5 42,0 17,7
Precisie op genusniveau (%) 15,8 46,3 76,4
Sensitiviteit op genusniveau (%) 2,0 4,7 29,6

Tabel 3.7: Vergelijking van 9-mer-pipeline en pipeline met tryptische
peptiden

9-meren Tryptische peptiden
Aantal unieke k-meren/peptiden 7 014 973 151 648 369 818
- waarvan op de wortel (%) 4,4 2,3
Aantal lca’s in dataset 144 473 008 4 692 269
- waarvan de wortel (%) 17,7 9,5
Precisie op genusniveau (%) 76,4 86,7
Sensitiviteit op genusniveau (%) 29,6 13,9

Aangezien van alle onderzochte k-mer-lengtes deze van lengte 9 het best pres-
teerde, besloten we hiermee verder onderzoek te doen. Figuur 3.13 toont voor
deze index hoe vaak alle taxonomische rangen er in voorkomen. 62% van de
k-meren heeft een LCA op soortniveau of specifieker; 82% op genusniveau of
specifieker.

3.5 Optimale aggregatie

Zoals we in het vorige deel zagen is de sensitiviteit bij het gebruik van de 9-mer-
index aan de lage kant, zelfs lager dan bij tryptische peptiden, terwijl dit net de
aanleiding was voor het gebruik van k-meren. Het probleem situeert zich echter
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Figuur 3.13: Aantal LCA’s van de meest prominente taxonomische rangen in
de 9-mer-index. Er zijn in totaal 28 rangen, maar om de figuur overzichtelijk te
houden werden rangen met minder dan 35 000 LCA’s bij de eerstvolgende rang
erboven gevoegd die daar wel aan voldoet.

niet louter bij de k-meren zelf: we hebben nu immers 30 keer meer LCA’s dan
bij tryptische peptiden (144 miljoen t.o.v. 4,7 miljoen). Het probleem situeert
zich voornamelijk wanneer we deze LCA’s aggregeren tot een consensustaxon.

LCA* is een zeer conservatieve aggregatiemethode: geen enkele informatie wordt
genegeerd en er wordt een consensus tussen alle gevonden taxa gezocht. Als
we in rekening brengen dat een deel van de LCA’s mogelijks foutief zijn, dan is
dit geen optimale aggregatiestrategie om een redelijke sensitiviteit te bekomen.
Een aggregatiemethode zal altijd een trade-off moeten maken tussen precisie en
sensitiviteit. LCA* is de meest precieze strategie gegeven dat alle LCA’s correct
zijn. Dit werkte goed bij tryptische peptiden omdat er telkens een klein aantal
LCA’s per read waren, wat de aggregatie vaak triviaal maakte. Zelfs met een
korte readlengte van 100 bp kan het zijn dat we tot 50 k-meren per read moeten
aggregeren, waarvan niet alle LCA’s correct zijn.

Een alternatieve aggregatiemethode wordt voorgesteld door Wood en Salzberg
(2014) waar we naar zullen refereren als het maximal root-to-leaf -identificatie-
algoritme (MRL). Net als bij LCA* bekijken we enkel de gesnoeide deelboom
van de boom des levens die bestaat uit de taxa die we wensen te aggregeren. Elk
van deze taxa krijgt een gewicht toegekend dat gelijk is aan de frequentie waarin
ze als LCA voorkwamen in een read. Beschouw nu elk pad van de wortel naar
een blad en ken aan elk van de bladeren een score toe gelijk aan de som van de
gewichten van de paden naar de wortel. Het blad met de hoogste score wordt als
consensustaxon genomen. Figuur 3.14 geeft een voorbeeld van deze strategie.
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MRL zorgt er op deze manier voor dat LCA’s die in de minderheid zijn genegeerd
worden en op die manier geen invloed hebben op het consensustaxon, wat tot
een hogere sensitiviteit kan leiden. Merk echter op dat enkel bladeren in de
gesnoeide deelboom als consensus kunnen gekozen worden. Indien er sprake is
ofwel van een read die generiek is voor meerdere soorten, ofwel van een read
waarvan geen enkel deel voorkomt in bestaande proteomen en slechts incorrecte
hits oplevert, wordt hier een taxon gekozen die even specifiek is als de meest
specifieke LCA, maar waarschijnlijk incorrect is.

Figuur 3.14: Voorbeeldidentificatie a.d.h.v. maximal root-to-leaf. De getallen
geven per top aan hoeveel k-meren die taxa als LCA hadden. De bladeren hebben
van links naar rechts respectievelijk scores 11, 12 en 3, dus het omcirkelde wordt
gekozen als aggregaat.

Tabel 3.8 geeft de resultaten van deze aggregatiemethode weer voor de 9-mer-
pipeline, toegepast op de ITG-dataset. MRL duurde voor deze dataset, net als
LCA* ook niet langer dan een minuut. Zoals verwacht zijn er bij MRL een
relatief groot aantal reads waar een soort wordt aan toegekend. Zoals te zien
is, impliceert dit ook een verhoogd aantal fout-positieven, wat nefast is voor de
precisie.
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Tabel 3.8: MRL vs. LCA*, toegepast op de 9-mer-pipeline. Enkel
soorten die meer dan 5 000 keer werden gevonden bij een van beide
aggregatiemethodes, werden behouden.

Soort LCA* MRL
Plasmodium falciparum 942 978 1 586 875
Human immunodeficiency virus 1 371 626 668 026
Escherichia coli 97 112 173 497
Shigella sonnei 99 929 162 810
Shigella dysenteriae 80 072 150 399
Daphnia magna 17 715 40 172
Reticulomyxa filosa 15 167 35 125
Salmonella enterica 8 236 18 163
Shigella flexneri 6 680 13 105
Rhizobium mesoamericanum 10 825 12 670
Ichthyophthirius multifiliis 4 694 10 501
Plasmodium reichenowi 3 186 8 832
Octopus bimaculoides 3 223 8 289
Klebsiella pneumoniae 4 320 8 142
Plasmodium berghei 3 344 7 877
Tetrahymena thermophila 3 208 7 554
Ancylostoma ceylanicum 2 064 5 630

Om de precisie en sensitiviteit te kwantificeren, berekenden we deze zowel op
soortniveau als op genusniveau. Dit werd gedaan zoals voor de Kraken-dataset
in het vorig hoofdstuk. Tabel 3.9 en Tabel 3.10 tonen deze resultaten voor
identificaties op respectievelijk genus- en soortniveau. Op beide niveaus zien we
dat de sensitiviteit aanzienlijk hoger ligt bij het gebruik van MRL zonder een
significant verlies in precisie.

Tabel 3.9: Precisie en sensitiviteit op genusniveau van beide aggre-
gatiestrategieën op de 9-mer-pipeline.

LCA* MRL
Identificaties 7 102 373 7 102 373
Identificaties tot op genusniveau 3 336 538 5 789 927
Correct geïdentificeerde genera 2 659 949 4 394 206
Foutieve identificaties boven
genusniveau

145 719 143 007

Precisie 76,4% 74,1%
Sensitiviteit (per ORF) 33,3% 55,1%
Sensitiviteit (per read) 29,6% 48,8%
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Tabel 3.10: Precisie en sensitiviteit op soortniveau van beide aggre-
gatiestrategieën op de 9-mer-pipeline.

LCA* MRL
Identificaties 7 102 373 7 102 373
Identificaties tot op soortniveau 2 072 084 3 777 125
Correct geïdentificeerde soorten 1 451 623 2 501 521
Foutieve identificaties boven
soortniveau

272 970 402 766

Precisie 61,90% 59,85%
Sensitiviteit (per ORF) 18,19% 31,35%
Sensitiviteit (per read) 16,13% 27,79%

Om meer controle te hebben over deze trade-off tussen precisie en sensitiviteit,
zouden we een hybride strategie tussen LCA* en MRL kunnen construeren. In
plaats van altijd te kiezen voor een blad zoals bij MRL het geval is, kunnen
we soms de voorkeur geven om een taxon te kiezen hogerop in de gesnoeide
deelboom. Wanneer de bladeren ongeveer een gelijke score krijgen, lijkt dit meer
aangewezen. We kunnen dit algoritmisch bekomen door bij de berekening van de
score het gewicht van de toppen naar de wortel steeds minder te laten meetellen
in het totaal. Zo kunnen tussenliggende toppen toch een kans maken om een
grotere score te hebben dan de bladeren. Deze methode zal verder uitgewerkt
worden, maar valt buiten de scope van deze thesis.

3.6 Filteren van fout-positieven

Door de overstap te maken naar k-meren zagen we eerder dat de precisie van
de identificatie op genusniveau een daling heeft gemaakt van 86,7% naar 74,1%.
We onderzochten of er gevallen zijn die consistent foute identificaties geven. Zo
bleek dat wanneer er voor een read weinig LCA’s zijn die gelijk zijn aan het
uiteindelijke consensustaxon, dat deze vaker fout geïdentificeerd zijn. Figuur 3.15
toont voor de reads van P. falciparum hoeveel LCA’s er gelijk zijn aan het
consensustaxon voor respectievelijk juiste en foute identificaties. Figuren A.2
tot A.4 in bijlage geven gelijkaardige grafieken voor de andere drie soorten die
effectief in de dataset aanwezig waren.

Dit geeft aanleiding om LCA’s die hoogstens een- of tweemaal voorkomen te
negeren in de aggregatiestap. Tabellen 3.11 en 3.12 geven de resultaten na
toepassing van deze extra filterstap. Er is slechts een kleine daling in sensitiviteit
maar een aanzienlijke stijging in precisie op beide niveaus. Als we dit vergelijken
met de resultaten van de pipeline met tryptische peptiden uit Tabel 3.7, dan
zien we dat we zelfs een hogere precisie bereikt hebben en bijgevolg op elk vlak
beter doen dan de oorspronkelijke pipeline.
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Figuur 3.15: Aantal LCA’s die gelijk zijn aan het consensustaxon voor alle reads
van P. falciparum uit de ITG-dataset. (9-mer-index, MRL)

Tabel 3.11: Precisie en sensitiviteit op genusniveau zonder en met
filtering op de 9-mer-pipeline met MRL-aggregatie.

Zonder filtering Met filtering
Identificaties 7 102 373 7 102 373
Identificaties tot op genusniveau 5 789 927 4 360 443
Correct geïdentificeerde genera 4 394 206 4 149 633
Foutieve identificaties boven
genusniveau

143 007 38 601

Precisie 74,1% 94,3%
Sensitiviteit (per ORF) 55,1% 52,0%
Sensitiviteit (per read) 48,8% 46,1%

Tabel 3.12: Precisie en sensitiviteit op soortniveau zonder en met
filtering op de 9-mer-pipeline met MRL-aggregatie.

Zonder filtering Met filtering
Identificaties 7 102 373 7 102 373
Identificaties tot op soortniveau 5 789 927 2 420 911
Correct geïdentificeerde soorten 4 394 206 2 135 886
Foutieve identificaties boven soortniveau 143 007 50 236
Precisie 74,1% 86,4%
Sensitiviteit (per ORF) 55,1% 26,8%
Sensitiviteit (per read) 48,8% 23,7%
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3.7 Resultaten op Kraken-dataset

Na de optimale index en aggregatiestrategie gekozen te hebben, kunnen we
dit testen op de dataset van Kraken die we in sectie 2.3.4 reeds gebruikten als
testdataset. We hebben de pipeline met 9-meren en MRL met filtering getest
ten opzichte van de originele pipeline met tryptische peptiden en LCA* op de
HiSeq-dataset van Kraken. Tabellen 3.13 en 3.14 tonen de resultaten hiervan
voor respectievelijk het genus- en soortniveau.

Op beide niveaus zien we dat de precisie licht gestegen is, maar vooral dat
de sensitiviteit telkens meer dan verdubbeld is. Echter, de grootteorde van
sensitiviteit die Kraken bereikt zal de Unipept Metagenomics Pipeline nooit
kunnen behalen. Terwijl Kraken op DNA/RNA-niveau opereert, werkt Unipept
op eiwitniveau en wordt bijgevolg alle noncoding DNA/RNA genegeerd. In de
genpredictiestap gaat zo’n 10% à 15% van de reads verloren voor verdere analyse.
De sensitiviteit is dus inherent al gebonden door deze limiet.

Tabel 3.13: Precisie en sensitiviteit op genusniveau van de originele
pipeline (tryptische peptiden, random forest filtering, LCA*) en de
nieuwste pipeline (9-meren, MRL met filtering).

Tryptische peptiden

9-
meren

Reads 10 000 10 000
ORF’s 8 500 8 500
Identificaties 2 181 6 350
Identificaties tot op genusniveau 1 634 3 340
Correct geïdentificeerde genera 1 563 3 295
Foutieve identificaties boven
genusniveau

12 15

Precisie 95,0% 98,2%
Sensitiviteit (per ORF) 18,4% 38,8%
Sensitiviteit (per read) 15,6% 33,0%
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Tabel 3.14: Precisie en sensitiviteit op soortniveau van de originele
pipeline (tryptische peptiden, random forest filtering, LCA*) en de
nieuwste pipeline (9-meren, MRL met filtering).

Tryptische peptiden

9-
meren

Reads 10 000 10 000
ORF’s 8 500 8 500
Identificaties 2 181 6 350
Identificaties tot op soortniveau 833 1 783
Correct geïdentificeerde soorten 768 1 713
Foutieve identificaties boven
soortniveau

37 31

Precisie 88,3% 94,4%
Sensitiviteit (per ORF) 9,0% 20,2%
Sensitiviteit (per read) 7,7% 17,1%
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4
Conclusies en toekomstig werk

Het is gelukt om de precisie en sensitiviteit van de Unipept Metagenomics
Pipeline aanzienlijk te verhogen. Vooral het gebruik van k-meren heeft hier de
grootste verandering in teweeg gebracht. Door gebruik te maken van FST’s
was dit computationeel haalbaar. We hebben hierbij toevallig ook de grootste,
gekende FST gebouwd, volgens de auteurs van de gebruikte Rust-bibliotheek.

De Unipept Metagenomics Pipeline kan echter nog op enkele manieren geop-
timaliseerd worden. Ten eerste bestaat deze momenteel uit meerdere losse
componenten in verschillende programmeertalen, zoals Ruby, Python en Rust.
Voor de interfacing en het gebruik van deze programma’s is dit geen probleem,
maar om de installatiedrempel te verlagen voor gebruikers, zou het handig zijn
als deze gebundeld werden in een enkel installatiepakket.

Ten tweede kan er misschien nog wat opslagwinst behaald worden door een
minimale FST op te bouwen. Momenteel is dit slechts een benaderend minimale
FST. Tijdens het toevoegen van een nieuwe sleutel, wordt gekeken of een vorige
toestand kan hergebruikt worden, maar enkel van de 10 000 laatst gebruikte
toestanden. Het is mogelijk dat voor FST’s van deze grootte dit niet langer
genoeg is om een zekere grens van minimalisme te verzekeren.

Ten derde kan er een snelheidswinst gehaald worden uit het simultaan opvragen
van de index. Afhankelijk van de machine-architectuur is mogelijks reeds de
limiet bereikt doordat er geen parallelle geheugenopvragingen mogelijk zijn.

Ten vierde zou het interessant zijn om een hybride index te maken die k-meren
van variabele lengte combineert. Waar een bepaalde 7-mer bijvoorbeeld een LCA

43
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heeft die specifiek genoeg is, hoeven niet alle 400 9-meren waarvan de 7-mer
een prefix is opgeslagen te worden. Dit zou voor een reductie in opslag kunnen
zorgen, maar mogelijks zouden de korte k-meren opnieuw als fout-positief worden
opgepikt.

Ten vijfde kan er, zoals reeds aangehaald, misschien een nauwkeurigere controle
over de aggregatie gehouden worden door een hybride vorm tussen LCA* en
MRL te gebruiken. Zie sectie 3.5 voor meer informatie hierover.

Tot slot zou het in de toekomst misschien de moeite waard zijn om een statistisch
rigoureus onzekerheidsmodel op te stellen van de volledige pipeline. Er worden
op meerdere plaatsen fouten geïntroduceerd en het is onder andere door de
aggregatiestappen niet triviaal hoe deze fouten gepropageerd worden. Een
dergelijk model zou enerzijds een kader bieden om deze fouten recht te trekken
in latere stappen en anderzijds om een foutmarge te kunnen bieden aan de
gebruiker.



A
Bijkomende figuren en tabellen

Tabel A.1: Meest frequent gevonden soorten in de iMess-dataset
met 85 soorten door de pipeline met tryptische peptiden, met en
zonder filtering door de random forest classifier.

Zonder filtering Met filtering Abundantie
Rhodopseudomonas palustris 6 698 6 957 451
Staphylococcus aureus 5 589 5 835 387
Mycobacterium sp. KMS 3 660 3 803 0
Nostoc punctiforme 3 401 3 592 403
Burkholderia phymatum 3 401 3 570 470
Synechococcus elongatus 3 254 3 436 707
Herpetosiphon aurantiacus 3 081 3 231 389
Alkaliphilus metalliredigens 2 869 3 015 464
Cytophaga hutchinsonii 2 450 2 576 429
Pseudomonas putida 2 449 2 457 561
Bacteroides thetaiotaomicron 2 312 2 438 388
Escherichia coli 2 569 2 345 577
Sinorhizobium meliloti 2 190 2 275 392
Lactococcus lactis 2 168 2 260 621
Thiobacillus denitrificans 2 128 2 243 485
Prochlorococcus marinus 2 179 2 217 454
Alkalilimnicola ehrlichii 2 148 2 186 427
Psychromonas ingrahamii 2 092 2 149 390
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Zonder filtering Met filtering Abundantie
Bacillus clausii 1 999 2 116 405
Chromobacterium violaceum 1 972 2 057 432
Mycobacterium avium 1 905 1 940 398
Bacillus halodurans 1 814 1 923 397
Salmonella enterica 2 059 1 869 500
Rhodococcus jostii 1 819 1 865 396
Ochrobactrum anthropi 1 692 1 814 456
Anabaena variabilis 1 745 1 813 390
Bacillus cereus 1 946 1 797 656
Pseudomonas stutzeri 1 704 1 684 400
Burkholderia pseudomallei 1 668 1 676 401
Corynebacterium efficiens 1 613 1 672 461
Syntrophomonas wolfei 1 448 1 558 408
Idiomarina loihiensis 1 446 1 542 409
Ruminiclostridium thermocellum 1 399 1 515 418
Clostridium botulinum 1 505 1 468 425
Erwinia tasmaniensis 1 313 1 390 494
Geobacter sulfurreducens 1 300 1 340 396
Corynebacterium urealyticum 1 234 1 302 449
Campylobacter concisus 1 207 1 291 467
Pelodictyon luteolum 1 194 1 279 415
Streptococcus agalactiae 1 232 1 272 473
Lactobacillus salivarius 1 159 1 220 404
Coxiella burnetii 1 139 1 210 412
Treponema denticola 1 122 1 191 399
Clostridium beijerinckii 1 129 1 165 433
Thermosipho melanesiensis 1 042 1 147 414
Lactobacillus delbrueckii 1 071 1 125 528
Streptococcus pyogenes 1 024 1 077 391
Histophilus somni 993 1 034 419
Haloquadratum walsbyi 995 1 028 436
Sodalis glossinidius 981 1 007 423
Methanococcus maripaludis 905 988 424
Lawsonia intracellularis 894 931 413
Psychrobacter cryohalolentis 858 922 1 000
Acinetobacter baumannii 1 034 917 445
Francisella tularensis 815 836 394
Bacillus subtilis 764 798 393
Listeria welshimeri 720 769 397
Ignicoccus hospitalis 631 683 416
Thermus thermophilus 652 657 447
Mycobacterium marinum 591 607 393
Wigglesworthia glossinidia 560 576 596
Chlamydia pneumoniae 547 569 395
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Zonder filtering Met filtering Abundantie
Neisseria meningitidis 555 553 417
Neisseria gonorrhoeae 480 507 443
Streptococcus pneumoniae 511 491 548
Chlamydia trachomatis 456 453 430
Bordetella bronchiseptica 422 438 537
Chlamydophila caviae 387 419 391
Mycobacterium tuberculosis 409 389 406
Leptospira borgpetersenii 367 363 387
Shewanella decolorationis 342 349 0
Ureaplasma parvum 295 306 391
Clostridium novyi 305 303 519
Rickettsia prowazekii 270 289 401
Bordetella pertussis 281 283 0
Buchnera aphidicola 280 261 388
Haemophilus influenzae 272 252 400
Bacillus thuringiensis 300 239 426
Cupriavidus necator 208 197 399
Yersinia pestis 200 192 411
Bacillus anthracis 177 184 477
Borrelia bavariensis 141 147 506
Sodalis praecaptivus 108 101 0
Candidatus Blochmannia pennsylvanicus 92 98 409
Shewanella xiamenensis 97 95 0
Mycobacterium ulcerans 69 62 0
Shigella dysenteriae 75 55 0
Shigella flexneri 73 53 0
Klebsiella pneumoniae 106 52 0
Arundo donax 730 49 0
Sorangium cellulosum 107 49 0
Rhodococcus opacus 75 48 0
Hyphomonas hirschiana 39 42 0
Mycobacterium bovis 43 42 403
Mycobacterium gilvum 53 41 0
Emiliania huxleyi 162 40 0
Thalassiosira oceanica 222 38 0
Pseudogymnoascus pannorum 267 36 0
Mycobacterium sp. JLS 36 35 794
Hyphomonas neptunium 34 35 440
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Figuur A.2: Voor alle reads van E. coli het aantal LCA’s die gelijk zijn aan het
consensustaxon (9-mer-index, MRL).

Figuur A.3: Voor alle reads van HIV-1 het aantal LCA’s die gelijk zijn aan het
consensustaxon (9-mer-index, MRL).
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Figuur A.4: Voor alle reads van S. dysenteriae het aantal LCA’s die gelijk zijn
aan het consensustaxon (9-mer-index, MRL).
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